
 
 

 

 

งานบริการการศึกษา   
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน  

มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของหน่วยงานสนับสนุน   โดยด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน  จัดท าแผนการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้  ติดตามผลการด าเนินงาน  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน   

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
ส านักงานวิทยาเขตตรัง  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุน ให้เกิด
ประสิทธิผลและน าไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 ร้อยละ  80 การบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้   
 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 ความรู้  ความเข้าใจ  ของบุคลากรส านักงานวิทยาเขตตรัง 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรส านักงานวิทยาเขตตรังทุกคน   
 
 
 
 
 
 
 

การบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของหน่วยงาสนับสนุน 



 
 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
 
 

   

1.  แต่ งตั้ งค าสั่ งคณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนับสนุน 
 

30 นาที ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.  
 

ประชุมคณะกรรมการ ถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้และรายละเอียดตัวบ่งชี้
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน  ของ
หน่วยงานสนับสนุน 
 

3 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.  
 
 

จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (แบบฟอร์ม) 

5 วัน ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.  
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้เป้าหมายคุณภาพ 

3 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.  
 
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  
(แบบฟอร์มรายงาน SAR) 

1 วัน ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ 

 

เริ่มต้น 

ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ 

 

จัดเก็บข้อมูล 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 



 
 

   
 
 

  

1.  แต่ งตั้ งค าสั่ งคณะกรรมการ
ประ เมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

30 นาที ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.  
 
 

คณะกรรมการฯ ออกแบบ
ประเมินความพึงพอในการ
ให้บริการ 

3  ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.  
 
 

จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์ส่งแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ไปยัง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น สั ง กั ด 
วิทยาเขตตรัง 

5 วัน ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.   

สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ 

3 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.  จัดท ารายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ 

1 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6.  บันทึ กข้ อคว ามแจ้ ง ผลการ
ประ เมินความพึงพอใจการ
ให้บริการไปยังงาน ในสังกัด
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

1 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ 

 

ออกแบบประเมิน 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ 

 



 
 

2. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ 
3. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
4. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ที่ ............../๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน  
        รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   

ประจ าปีการศึกษา 2562 
..................................................... 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง   จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน   รายงานผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ส าหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน  ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ีอให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  ประธานกรรมการ 
2. นางอุษา  ศรีเจริญ     รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าราญ  โชคสวัสดิกร  กรรมการ 
4. นางเมธาพร  หิรัญวงศ์    กรรมการ 
5. นางจารุวรรณ  ชูประสิทธิ์    กรรมการ 
6. นายกิตติพงษ์  สนิทปู่    กรรมการ 
7. นางสาวกชธินันท์  ทองค า    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การด าเนินงานและการรายงานผลการ

ประเมินตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ในการด าเนินงานและแก้ปัญหาต่างๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย 

 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1.1   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการ 
                       ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
     ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาววราภรณ์  นิเวศวงษ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2    ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาวกชธินันท์  ทองค า 



 
 

ด้านที่ 1.2  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1    ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาองค์กร 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางจารุวรรณ  ชูประสิทธิ์ 

 

ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบของ 
 มหาวิทยาลัย 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางนัดดาพร  ชัยพล 

     ด้านที่ 1.4  กิจกรรม 5ส+ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1    ระดับคุณภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ตามระบบของ 
         มหาวิทยาลัย  
         ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางหมวย  แสงสีจันทร์  
               :  นางสาวกชธินันท์  ทองค า 
  ด้านที่ 1.5  การสื่อสารองค์กร 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบ 
         สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
         ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นายเก่งการ  ธรรมเนียม 
               :  นางสาวพิชญา  ห้าหยัง 
     ด้านที่ 1.6  การบริหารจัดการองค์กร 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1    ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
         และการสื่อสาร 
         ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาวเรณู  มากนคร 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2    ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะ 
         ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาวเรณู  มากนคร 
        2.2 มาตรฐานที่  2 พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

     ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
     ตัวบ่งชี้ที่  2.6.1  มีระบบและกลไกการเบิกจ่าย 
         ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางจารุวรรณ  ชูประสิทธิ์ 
               :  นางนิรมล  คงชู 
    

   ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้   

   สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
          

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์   พัฒนมณี) 
                    รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

 



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 

 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร “กำรให้บริกำรของส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง” 
********************************************************************** 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริง 
1)  เพศ   ชาย      หญิง 
 
2) อายุ   21-25 ปี     26-30 ปี     31-35 ปี     36-40  ปี 
   41-45 ปี     46-50 ปี     51-55 ปี     55  ปีขึ้นไป 
 

3)  การศึกษา  ปวช.      ปวส.     ปริญญาตรี    ปริญญาโท       ปริญญาเอก 
 
4)  ต าแหน่ง  อาจารย์     บุคลากรสายสนับสนุน       นักศึกษา 
 

5)  สังกัด 
   ส านักงานวิทยาเขตตรัง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการให้บริการ 

 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

5 = พอใจมากท่ีสุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1= ไม่พอใจเลย 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว       
1.2 มีความสะดวกรวดเร็ว และระยะรอคอยของการให้บริการ      
1.3 มีการให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน        
1.4 มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง  แนะน า   ขั้นตอนการให้บริการ      
1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ  เช่น  ประกาศขั้นตอนและ 
     ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 

     

1.6 มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนให้บริการก่อนตามล าดับคิว      
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ      
2.1 เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาท การพูดจา ด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ      
2.2 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ส านักงานวิทยาเขตตรัง 



 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
2.3  เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ      
2.4  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม   
      ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

     

2.5  เจ้าหน้าที่ให้บริการน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่      
2.6  เจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่องและประสานงานแทนกันได้ในเบื้องต้น      
3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1 มีช่องทางเลือกให้บริการได้หลายรูปแบบ       
3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ      
3.3 มีความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ       
3.4 มีความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก       
3.5 มีป้าย  ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1) คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้คะแนนการให้บริการ…………………………...…………คะแนน 
 
2) สิ่งที่ ประทับใจ ในการได้รับการบริการจาก “ส านักงานวิทยาเขตตรัง” คือ 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) สิ่งที่คิดว่า ควรมีการปรับปรุง ที่เก่ียวกับการบริการ คือ 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสายสนับสนุน 
SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 

ประจ าปีการศึกษา ........... 

(1 มถิุนายน ... - 31 พฤษภาคม ...) 

 
 

 
ชื่อหน่วยงาน ………………….. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

(หน่วยงานสามารถใส่ภาพประกอบปกได้ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สาระส าคัญของค าน า โดยสังเขป ประกอบด้วย 

1) ความส าคัญของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
2) วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง 
3) กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 

 

หน่วยงาน........................................................ 

เดือน........................... พ.ศ. .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
ค าชี้แจง  
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
ส่วนที่ 3 มาตรฐานของหน่วยงานสายสนบัสนุน  
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนบัสนุน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด  
 ด้านที่ 1 คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 
 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ 
หน่วยงานในการปฏบิัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนบัสนุน  
 ด้านที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร  
 ด้านที่ 3 การจัดการความรู ้  

  
 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการจัดการความรู้ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

 

 ด้านที่ 4 กิจกรรม 5ส+  
 

 
 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิงานกิจกรรม 5ส+ ตามระบบ 
ของมหาวิทยาลัย 

 

 ด้านที่ 5 การสื่อสารองค์กร  
 

 
 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

 

 ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร  
 

 
 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 



 
 

 หน้า 
 ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร  

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 

มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสายสนบัสนุนเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย  
 

 
                           ตัวบ่งชีท้ี.่.... (ตามที่หน่วยงานรบัผิดชอบ)  

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาเพื่อยกระดบัคุณภาพของหน่วยงาน  
ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี 1  (โปรดระบุชื่อ).......................................................................................................... 

ตารางท่ี 2  (โปรดระบุชื่อ).......................................................................................................... 

ตารางท่ี 3  (โปรดระบุชื่อ).......................................................................................................... 

ตารางท่ี 4  (โปรดระบุชื่อ).......................................................................................................... 

ตารางท่ี 5  (โปรดระบุชื่อ).......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าชี้แจง 

ค าชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบ 5 ส่วน  

สรุปสาระส าคัญ ได้แก่ 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

3. มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน 

4. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานสายสนับสนุน 

5. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

   
 การพัฒนาคุณภาพของ (ระบุชื่อหน่วยงาน).........................ในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. แสดงผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน ลักษณะเชิงบรรยาย อาจมีตารางประกอบขอสังเขป 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนนุตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด 

  

ด้านที่ 1.1  คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนนุ   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ......  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2 : ระดับคณุภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน .......คะแนน  
ด้านที่ 1.2  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 : ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ......คะแนน  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 :การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร ......คะแนน  
ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1  : ระดับคุณภาพในการด าเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของ
มหาวิทยาลยั 

......คะแนน  

ด้านที่ 1.4  กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1 : ระดับคณุภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของ
มหาวิทยาลยั 

......คะแนน  

ด้านที่ 1.5  การสื่อสารองค์กร   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหรอืระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

......คะแนน  

ด้านที่ 1.6  บริหารจัดการองค์กร   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสตูรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ......  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผา่นสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ร้อยละ.....  

เฉลี่ยมาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนนุเพ่ือสนับสนนุการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

  

ตัวบ่งช้ีที่ ..... (ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน)   
ตัวบ่งช้ีที่ ..... (ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน)   



 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

ตัวบ่งช้ีที่ ..... (ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน)   
เฉลี่ยมาตรฐานท่ี 2  

เฉลี่ยรวม  

 ระดับคุณภาพ 
 0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
 4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
  

1) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

1.1 มาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งช้ี  แสดงดังนี้ 
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี ้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 

1.2 มาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งช้ี  แสดงดังนี้ 
1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”        จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
 

2)  จุดเด่น  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
3) จุดที่ควรพัฒนา  
................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
4) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 

 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ 
     2.1.1 ที่ตั้ง 
     2.1.2 ประวัติหน่วยงานโดยสังเขป 

2.2 แผนภูมิการบริหาร 

     ............................................................................................................................................................... 
     ...............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................................................... 

2.3 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่ 
    2.3.1 ข้อมูลบุคลากร 
    2.3.2 ข้อมูลงบประมาณ 
    2.3.3 ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของ
หน่วยงาน   

     ............................................................................................................................................................... 
     ...............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................................................... 
     ...............................................................................................................................................................   

2.5 ความร่วมมือ/ผลงาน/แนวปฏิบัติที่ของหน่วยงาน 

     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ...............................................................................................................................................................   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 

มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน 

 มาตรฐานของ (ระบุชื่อหน่วยงาน)..............................................................ประกอบด้วยมาตรฐาน ดังนี้ 
  
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
             ด้านที่ 1 คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน 

             ด้านที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาองค์กร 

             ด้านที่ 3 การจัดการความรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

             ด้านที่ 4 กิจกรรม 5ส+ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

             ด้านที่ 5 การสื่อสารองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน             ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สื่อสาร ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ) 
 ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ) 
 ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ) 
 ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน 

 
 ชื่อหน่วยงาน..................................รายงานการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      4.1.1 ด้านที่ 1 คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
      1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง.....................................................................  
      ................................................................................................................................................. ....... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     3) จุดที่ควรพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

4.1.2 ด้านที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

     1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................  
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
      3) จุดที่ควรพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
  
    



 
 

 4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

 4.1.3 ด้านที่ 3 การจัดการความรู้ 

     1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................  
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

    3) จุดที่ควรพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

4.1.4 ด้านที่ 4 กิจกรรม 5ส+ 

     1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................  
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      .............................................................................................................................................. ......... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

    3) จุดที่ควรพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 



 
 

  

4.1.5 ด้านที่ 5 การสื่อสารองค์กร 

     1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................  
      ...................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

    3) จุดที่ควรพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

4.1.6 ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร 

     1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

 
    3) จุดที่ควรพัฒนา 

     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

 



 
 

4.2 มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

    1) รายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................  
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
     2) จุดเด่น 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

    3) จุดที่ควรพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3 ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนรายตัวบ่งชี้ 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ด้านที่ 1.1  คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน 

           การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก  
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและทรัพยากรของหน่วยงานในการให้บริการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ..... 

 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ที่มุ่งเน้นผล 

ผลการด าเนินงาน : 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ ..............................................................  

ตารางที่......แสดงจ านวนตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ประจ าปีงบประมาณ 

รายการ จ านวน 
1) จ านวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ...ทั้งหมด (หน่วยงานรับผิดชอบ) 

 

2) จ านวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ...ที่บรรลเุป้าหมาย 

 

3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย (ข้อ 2 ÷ข้อ 1 × 100)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

                  
จ านวนตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย

จ านวนตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณท้ังหมด
  X 100 

 



 
 

โดยการแปลงค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 100 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ค่าร้อยละ 
............... 

ค่าร้อยละ.......  บรรลุ
เป้าหมาย/ 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสล าดับเอกสาร 
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวอย่าง) 

  
  
  
  
  
  
  

 
แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

3. เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน
เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ และความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึง ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในแต่ละระบบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2  :  ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา...... 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นทีส าคัญ 3 ประเด็น คือ  

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ผลการด าเนินงาน : 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

ตารางที่........แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 
รายการ คะแนน 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ xx 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ xx 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก xx 

เฉลี่ย (ร้อยละ) xx 
คะแนน xx 

 
เกณฑ์การประเมิน :   
 ใช้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม  
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ครั้งที่ 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80%  มีค่าคะแนน = 5 คะแนน 
   ครั้งที่ 2 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90%  มีค่าคะแนน = 5 คะแนน 
 
 



 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพในการให้บริการของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 

ร้อยละ.... ระดับคะแนน...  บรรลุ
เป้าหมาย/ไม่

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสล าดับเอกสาร 
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวอย่าง) 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
แนวทางการรวบรวมข้อมูล: 

1. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดช่วงเวลาในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ชัดเจน เหมาะสมกับ

ภารกิจของหน่วยงาน 
3. มีเอกสารหรือรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ด้านที่ 1.2  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตามและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1   : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

            หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตามและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  :    
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่
ด าเนินการไม่ครบทุกกระบวนการ 

  

2. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า หนดทุ ก
กระบวนการ 

  

3. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกกระบวน 
มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลง และรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  

4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า หนดทุ ก
กระบวนการ มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลง
อย่างน้อย 2 ประเด็น และรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง านมายั ง มหา วิ ทยาลั ยภ าย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  



 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า หนดทุ ก
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีผลการบริหาร
ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น มีการ
รายงานผลการด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ าหรือด าเนินการ
ไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

  

 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

……ข้อ .....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2  : การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
      หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตามและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีการด าเนินการวางระบบการควบคุม
ภายในที่คลอบคลุม การด าเนินงานทุก
ภารกิจของหน่วยงาน 

  

2.  หน่ วยงานมีการด า เนินงานและ
ประเมินผลการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภาย ในตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  

3. หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นหรือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

  

4. มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
โดยมี การถ่ ายทอดให้ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

  

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีการจัดท ารายงานตาม
รูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  

 
 



 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อ 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การวางระบบควบคุมภายในเพ่ือ
พัฒนาองค์กร 

…..ข้อ .....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้ 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตาม และด าเนินการการจัดการความรู้ตามระบบและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการ จัดเก็บ สงวน รักษา และเผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1  : ระดับคุณภาพในการด าเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

     หน่วยงานต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ใน
หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีการ
ด าเนินการไม่ครบทุกกระบวนการ 

  

2. มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ครบทุก
กระบวนการ 

  

3. มีการด าเนินงานตามข้อ 2 และมีผลการสรุป
องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีรวบรวมและเผยแพร่ 
อย่างเป็นระบบผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  

4. การด าเนินงานตามข้อ 3 และมีการน าองค์
ความรู้จากคลังความรู้ไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  

5. มีการด าเนินงานตามข้อ 4 และมีผลการ
ประเมินการน าองค์ความรู้ ไปใช้ งานหรือ

  



 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่
ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-2  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-3  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-4  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-5  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพในการด าเนินการการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ต า ม ร ะบ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

……ข้อ .....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ด้านที่ 1.4  กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 

 หน่วยงานสายสนับสนุนมีการก ากับ ติดตาม และด าเนินการกิจกรรม 5ส+ ตามระบบและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการด าเนินการ
กิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน สู่ระดับมาตรฐานสากล (Thailand 5S Award 2018)  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1  : ระดับคุณภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา... 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นระบบ 
ระเบียบ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม 5ส+ เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหน่วยงานและทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ โดยน าระบบ 5ส+ มาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล ทุกพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

ผลการด าเนินงาน  :   
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ก าหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน 

  

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
กิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

  

3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง 

  

4. มีผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+ (ร้อยละ 85)  

  

5. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

6. ได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย 

  

7. ได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ ระดับชาติ 

  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 



 
 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-2 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-3 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-5 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-6 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-7 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส +  ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

…….ข้อ .....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ด้านที่ 1.5  การสื่อสารองค์กร 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการด าเนินการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตามแนวทางการจัดการองค์กร
สมัยใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
องค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1   : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา.....  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

        หน่วยงานต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์หรือออกแบบ
หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้งาน ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ผลการด าเนินการ  : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฏิบัติ งานตามพันธกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 

  

2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างาน 
 
 

  

3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ตามข้อ 1 เพื่อให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกอย่าง
เหมาะสม 

  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และน า
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบ

  



 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
หรือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ห รื อ ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน 

…….ข้อ .....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ด้านที่ 1.6  บริหารจัดการองค์กร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรใน
ปัจจุบันให้เป็นระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ หน่วยงานสายสนับสนุน จ าเป็นต้องมีการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร อีกทั้งด้านการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผ่านองค์กรเป็น
ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1   : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ... 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
         หน่วยงานต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เตรียมพร้อมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 

ผลการด าเนินงาน  : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ตารางที่......แสดงจ านวนตัวบ่งชี้จ านวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
รายการ จ านวน 

1) จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  
2) จ านวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร  
3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย (ข้อ 2 ÷ข้อ 1 × 100)  

หมายเหตุ   
นิยาม   บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ีปฏิบตัิงานเต็มเวลาตามภาระ
งานท่ีรับผิดชอบ และต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 1. ต้องเป็น ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลยัหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจา้งช่ัวคราวหรือลูกจา้งประจ า  
 2. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 3. เข้าท างานในหน่วยงานโดยใช้วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปรญิญาตรี (ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานท่ี, พนักงานฟาร์มหรือ เทยีบเท่า เป็นต้น) 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การประเมิน :  



 
 

                           
จ านวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดจิิทัลและการสื่อสาร

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
  X 100 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ.... ร้อยละ...  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสล าดับเอกสาร 
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวอย่าง) 

  
  
  
  
  
  

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

1. ด าเนินการดึงข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ 
2. รายงานข้อมูลทุกรายไตรมาส 
3. หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2   : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ... 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบุคลากรให้มี
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ จึงได้น า โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้ายตนเอง SPEEXX มาใช้พัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งบุคลากรต้องเข้าใช้งานโปรแกรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference 
for Language: CEER) อย่างน้อย 1 หลักสูตร จาก 8 หลักสูตรประกอบด้วย A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, 
C1.1, C1.2 โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้โปรแกรม SPEEXX เป็นเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร โดยก าหนดเกณฑ์บุคลากรสายสนับสนุนสอบผ่านระดับ A1 ขึ้นไปภายหลังจากการใช้งาน
โปรแกรมเป็นระยะเป็นเวลา 1ปี 

ผลการด าเนินงาน : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ตารางที่.....แสดงจ านวนตัวบ่งชี้บุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายการ จ านวน 
1) จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  
2) จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ  
3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย (ข้อ 2 ÷ข้อ 1× 100)  

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 หลักสูตรจากผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (Placement test) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน :  

 1. ค านวณค่าร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

                  



 
 

          
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
  X 100 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี ….. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ.... ร้อยละ...  บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสล าดับเอกสาร 
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวอย่าง) 

  
  
  
  
  
  

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมายเหตุ   
นิยาม   บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ีปฏิบตัิงานเต็มเวลาตามภาระ
งานท่ีรับผิดชอบ และต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 1. ต้องเป็น ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลยัหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจา้งช่ัวคราวหรือลูกจา้งประจ า  
 2. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 3. เข้าท างานในหน่วยงานโดยใช้วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปรญิญาตรี (ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานท่ี, พนักงานฟาร์มหรือ เทยีบเท่า เป็นต้น) 

 

มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุ นให้
หน่วยงานได้น าระบบประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ .....(แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ)…………………………………………………………………………………………..   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  
การคิดรอบปี:  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
    
ผลการด าเนินงาน  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนนุตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด 

  

ด้านที่ 1.1  คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนนุ   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ......  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2 : ระดับคณุภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน .......คะแนน  
ด้านที่ 1.2  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
ตัวบง่ช้ีที่ 1.2.1 : ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ......คะแนน  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 :การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร ......คะแนน  
ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1  : ระดับคุณภาพในการด าเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของ
มหาวิทยาลยั 

......คะแนน  

ด้านที่ 1.4  กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1 : ระดับคณุภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของ
มหาวิทยาลยั 

......คะแนน  

ด้านที่ 1.5  การสื่อสารองค์กร   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหรอืระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

......คะแนน  

ด้านที่ 1.6  บริหารจัดการองค์กร   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสตูรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ......  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผา่นสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ.....  

เฉลี่ยมาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนนุเพ่ือสนับสนนุการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

  

ตัวบ่งช้ีที่ ..... (ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน)   
ตัวบ่งช้ีที่ ..... (ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน)   
ตัวบ่งช้ีที่ ..... (ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน)   

เฉลี่ยมาตรฐานท่ี 2  
เฉลี่ยรวม  

 
 ระดับคุณภาพ 
 0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
 4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
 



 
 

 
  

2) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

1.1 มาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งช้ี  แสดงดังนี้ 
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 

1.2 มาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งช้ี  แสดงดังนี้ 
1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 
1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ............... ตัวบ่งชี้ 

 
3) จุดเด่น  

............................................................................................................................. ............................ 

.............................................................................................................................................. ........... 
 

4) จุดที่ควรพัฒนา  
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
 

5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา
.................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 5 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน 

 
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 

ของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของหน่วยงาน (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


